Řemeslníci,
profesionálové
a kutilové !

UNIQUADREX

®

...snadno tam a snadno zpátky!

Chcete poznat rozdíl ve
zdánlivě tak obyčejné
věci jako je zašroubování
vrutu nebo šroubu od
toho, na co jste byli zvyklí
až dosud ?
Pak vyzkoušejte samosvorný upevňovací systém
UNIQUADREX®!!!

Vezměte do jedné ruky vrut nebo šroub a do druhé
šroubovák... jenom posud je to stejné jako vždy...
potom natlačte mírnou silou vrut drážkou do hrotu
šroubováku (nebo naopak).

Díky čtvercové kónické drážce v hlavě vrutu
a čtvercovému kónickému hrotu šroubováku...

...vrut se šroubovákem (šroubovacím nástavcem)
- navzájem samosvorně drží
- vzájemně se zafixují v jedné ose.

Pomocí těchto dvou základních vlastností systému
UNIQUADREX můžete s nasazeným vrutem na hrot
šroubováku manipulovat v libovolné poloze, aniž
by vrut vypadnul...

...a pracovat JEDNOU RUKOU a druhou ruku použít
například k přidržení materiálu...

...nebo pracovat JEDNOU RUKOU v hůře
přístupných místech pro montáž ( například nad
hlavou) a druhou ruku použít k přidržení materiálu
nebo k zajištění své bezpečnější pracovní polohy.

Vrut je opatřen kombinovanou čtvercovou + křížovou
drážkou a k ovládání při
práci se používá šroubovací nástavec – bit se čtvercovým kónickým hrotem,
který zaručí plné využití
všech výhod tohoto systému.

Vyzkoušejte
sami další
výhody !!!
Systém UNIQUADREX® je
schopen přenést vysoký
kroutící moment... můžete
této vlastnosti využít šroubováním bez předvrtání
i do velmi tvrdých materiálů.
Díky konstrukci systému
UNIQUADREX® dochází
k minimálnímu přeskakování hrotu šroubováku
v drážce vrutu a tím
i k minimálnímu poškozování drážky vrutu a šroubovacího hrotu.
Pokud je třeba, můžete bez
problémů vrut několikanásobně zašroubovat a vyšroubovat. Díky své konstrukci a vlastnostem šetří
systém
UNIQUADREX®
vaše peníze za bity – šroubovací nástavce, protože
tyto vysoce kvalitní bity
SKUTEČNĚ VYDRŽÍ !!!

Zafixování vrutu se šroubovákem v jedné ose vám
dovolí při šroubování více přitlačit a šroubovat
třeba i pod úhlem bez většího nebezpečí zvrtnutí
a tím například poškození materiálu.

Toto není fotomontáž ! Pouze ukázka samosvornosti systému UNIQUADREX.

